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BIZTONSÁGI ADATLAP  

(2015/830 rendelet szerint)  
  

      

1 . SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA  

1. 1.  Termékazonosító  
 Az anyag neve:  Regenerált Aceton 

CAS szám: 67-64-1 EU szám: 200-6622  

 Regisztrációs szám:  01-2119471330-49  

 Regisztrált név:  Aceton  
1. 2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása tisztítás, 

oldószer, ipari felhasználás,  

1. 3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai  

   Gyártó/Importőr:  Nógrádi Vegyipari Zrt.   
Cím: 2657 Tolmács, Arany J. u. 2.   
Tel.: +36-35-350-511 Fax: 35/350-511 Email: info@nvzrt.hu    

   Forgalmazó:  Alvin kereskedőház Zrt.   
Cím: 2092 Budakeszi, Cserszegi u.12.   
Tel.: +36-23-445-510 Fax: 23/445-510 Email: info@alvin-ltd.com  

Kalita Kft 8621 Zamárdi, Vadkacsa sor 14.  
Telefon: +36/84/506 807     
Mobil: +36/30/937 88 05  

   Biztonsági adatlapért felelős   Nógrádi Vegyipari Zrt.  
   illetékes személy:  +36-35/350-511       info@nvzrt.hu  
1. 4. Sürgősségi telefonszám EGÉSZSÉGÜGYI TOXIKOLÓGIAI 

TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT (ETTSZ)  
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.  
Tel: 06-80-20-11-99 (24 órában hívható szám)  

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA  
2.1.  Az anyag vagy keverék osztályozása  

1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás  

Tűzveszélyes folyadék kategória 2., Szemirritáció kategória 2., Célszervi toxicitás(STOT SE)-egyszeri exp. kategória 3., 

H225-H319-H336  

2.2.  Címkézési elemek  

1272/2008/EK rendelet szerinti címkeelemek  

    
   GHS02  GHS07  

VESZÉLY  

Figyelmeztető (H) mondatok  

H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H319 - Súlyos szemirritációt okoz.  
 H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat             

 Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok  
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P210 - Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás  
P240 - A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni  
P241 - Robbanásbiztos elektromos, szellőztető, világító berendezés használandó  
P242 - Szikramentes eszközök használandók  
P243 - Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni  
P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szenynyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell 

vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás  
P304+P340 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalomi testhelyzetbe kell 

helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni  
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 

eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása  
P403+P233 - Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. P405 

- Elzárva tárolandó  

Kiegészítő információk  

EUH066 - Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja  

2.3.  Egyéb veszélyek  

elektrosztatikus feltöltődést meg kell akadályozni, nem tartozik a PBT és a vPvB anyagok körébe, (A  

H mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.)  

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  
3.1.  Anyagok  

Termék Összetevők megnevezése és osztályozása Mennyiség azonosító  
CAS 67-64-1  ACETON  98-99 %   

01-2119471330- GHS02 GHS07  

 49-0001    

Tűzveszélyes folyadék kategória 2., Szemirritáció kategória 2., Célszervi toxicitás(STOT SE)-egyszeri exp.   
kategória 3., H225-H319-H336  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  
CAS7732-18-5  Víz  1-2 %   

Az anyag vagy keverék nincs veszélyesként besorolva a 1272/2008 EK rendelet (CLP/GHS) szerint.   

3.2.  Keverékek  
A termék anyag .  

(A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.)  

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY - NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK  
4.1.   Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése  

4.1.1. Belégzés  
A sérültet friss levegőre vinni a szennyezett területet elhagyva; nyugalomba helyezni;  légzéskimaradáskor azonnal 

mesterséges lélegeztetést végezni, vagy oxigén belélegzést alkalmazni, tudatvesztés esetén a sérültet stabil 

oldalfekvésben rögzíteni kell, orvosi segítség szükséges,  

4.1.2. Szem Ha a termék a szembe kerül, azonnal, legalább 15 percig bő vízzel öblíteni; kontaklencséket eltávolítani, irritáció 

esetén orvoshoz kell fordulni;  
4.1.3. Bőr szennyezett ruhadarabokat azonnal levetni, az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal lemosni, bőrpanaszok 

esetén orvoshoz fordulni;  
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4.1.4. Lenyelés  

hánytatni tilos, orvosi segítség szükséges, Ne adjunk be semmit szájon át az eszméletlen személynek. Ha a személy  
előidézés nélkül hányni kezd, a fejét a csípőjénél lejjebb kell tartani, nehogy a légcsövébe szívja a hányadékát.   
Amennyiben az alábbi késleltetett jelek vagy jelenségek közül valamelyik a következő 6 órán belül fellépnének, az illetőt a 

legközelebbi orvoshoz kell vinni:37°C-nál magasabb láz, nehéz légzés, vértolulás, folyamatos köhögés vagy szapora 

légzés.  

4.2.   A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások  
a magas pára koncentrációk belélegzése csökkentheti a központi idegrendszer működését, aminek jelei: szédülés,  
fejfájás, hányinger és koordináció zavar, hosszabb ideig tartó belélegzés eszméletvesztést és halált is okozhat, a zsírt 

elvonó bőrgyulladás jelei és tünetei között megemlíthető az égető érzés, bőrszárazság, vagy a bőr repedezett külleme, a 

szemirritáció jelei és tünetei: égető érzés, vörösség, duzzadtság és homályos látás, tüdőbe kerülés esetén köhögés, 

fulladás, zihálás, légzési nehézsések, mellben lévő szorongási érzés, légszomj és láz, a légutak ingerlésének jelei és 

tünetei között megemlíthető az orrban és torokban lévő ideiglenes égető érzés, köhögés, és légzési nehezségek,  

4.3.   A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése  
Termékcímkét vagy adatlapot az orvosnak megmutatni; Utasítás az orvos számára: tüneti megfigyelő kezelés, Vegyszer 

eredetű tüdőgyulladást okozhat.  

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK  
Országos Tűzvédelmi Szabályzat (54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról) szerinti 

Tűzveszélyességi osztály:  

 Robbanásveszélyes osztály  

5.1.  Oltóanyag  

kis tüzek oltására  Széndioxid, szárazpor, hab, vízpermet; kiterjedt tűz oltható alkoholálló habbal, vízpermettel,  

5.1.1.  Oltóanyag, mely biztonsági okokból nem használható vízsugarat az 

égő anyagra irányítani tilos, mert gőzrobbanás lehetséges,  

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek az égésterméket nem szabad belélegezni, gőzei a 

levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkotnak, gőze nehezebb a levegőnél, a talajon szétterül, távoli 

gyújtóforrástól visszagyulladhat,   

5.3.  Tűzoltóknak szóló javaslat  

Zárt védőruha, sűrítettlevegős légzésvédő,  

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL  
6.1.  Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások  

Illetékteleneket távoltartani, széloldalon tartózkodni, védőeszközök használata ajánlott, elektromos berendezéseket ki kell 

kapcsolni, a további szivárgást vagy kifolyást meg kell akadályozni, lehetséges tűzforrásokat el kell távolítani a környékről, 

sztatikus elektromosság okozta kisüléseket meg kell akadályozni, fontos a megfelelő ruházat és lábbeli viselete; a területre 

való belépés előtt ellenőrizni kell a gyúlékony gázok koncentrációját a levegőben, kerüljük a termék gőzének belélegzését,  

6.2.  Környezetvédelmi óvintézkedések  

Az anyag vízbe, termőföldre, csatornába kerülését megakadályozni, ha az anyag vízbe került, a hatóságnak jelezni  

6.3.  Területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai  

a kiömlött anyagot gáttal elkeríteni, fedjük le,  itassuk föl, alkalmas anyaggal, pl. homokkal, szárazfölddel, vermikulittal,  
szikramentes eszközökkel helyezzük zárt edénybe, vagy szikramentes eszközökkel szivattyúzzuk zárt edénybe, zárt 

edényben a megsemmisítés helyére szállítani, felszedés után mossuk át alaposan az anyag helyét, szellőztessük a  
területet,  

6.4.  Hivatkozás más szakaszokra a védőfelszerelések a 8. pontban találhatóak; A használt tárolóedényt megfelelően le 

kell zárni, és fel kell címkézni. Az ártalmatlanítást lásd a 13. pontnál.  
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7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS    

 7.1.  A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések  

7.1.1. Műszaki óvintézkedések szellőztetésről gondoskodni kell, védőeszközök használata ajánlott; szikramentes, antisztatikus 

eszközök alkalmazhatók, az elektrosztatikus kisülés elkerülése miatt a szivattyúzásnál a folyadék sebessége 1 m/s vagy 

az alá kell szorítani, amíg a töltőcső le nem kerül az átmérőjének kétszeresének megfelelő mélységre, amikor is a 

folyadék sebessége 7 m/s-ig növelhető, töltéskor a fröcskölés kerülendő, sűrített levegőt NEM szabad a töltéshez, 

kiürítéshez és más anyag mozgatáshoz használni,  

7.1.2. Biztonsági kezelési tanács kerüljük a termék bőrre, szembe, ruhára jutását, kerüljük a termék gőzének belélegzését,  
használata közben nem szabad enni, inni, dohányozni, használata után mossuk meg a kezeinket, a gőzök mélyebben 

fekvő helyeken (pl.mélyedésekben, tárolótartályok fenekén stb.) összegyűlhet. Ilyenkor csak megfelelő légzőkészülékkel és 

egy második felügyelete mellett szabad behatolni, munkavégzés közben a készítmény kiömlését és a robbanásképes gőz-

levegő elegy kialakulását el kell kerülni,  

 7.2.  A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt  

7.2.1. Műszaki intézkedések/tárolási feltételek száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, hőtől, gyújtóforrástól távol, eredeti, 

zárt csomagolásban, közvetlen napfénytől védett helyen tartandó,  

7.2.2. Összeférhetetlen termékek  
Távol kell tartani az aeroszoloktól, gyúlékony agyagoktól, oxidáló szerektől, korrózíiv ill. maró anyagoktól és olyan más 

gyúlékony anyagtól is, ami nem káros vagy mérgező az emberre és a környezetre.  

7.2.3. Csomagolóanyagok  
lágyvas vagy rozsdamentes acél használható a tartályok vagy azok bevonatának a készítéséhez, a tartályok befestéséhez 

epoxi festék, vagy cink-szilikát festék használható, a tartályok még kiürített állapotban is tartalmazhatnak robbanékony 

gőzöket, a tartályokon, vagy azok közelében nem szabad vágó, fúró, csiszoló, hegesztő, és hasonló műveleteket végezni,  

7.3.  Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) nincs 

adat  

8.1.  Ellenőrzési paraméterek  

25/2000 EüM-SzCsM együttes rendelet szerinti határértékek:  

  Komponens neve:  AK érték (mg/m3)  CK érték (mg/m3)  MK érték (mg/m3)  
1. ACETON 1210  2420  

2. Víz  -  -  

Egyéb:  Aceton:  ACGIH  TWA  500  ppm,  ACGIH  STEL  750  ppm;  HU  OEL  TWA  1.210  mg/m3,  HU  OEL  CK  2.420  

mg/m3;  Nem  lehet az  emberi  rákkeltő  anyagok  közé  besorolni.  
8.2.  Az expozíció ellenőrzése  

a védekezés szintje és a szükséges intézkedések típusa az esetleges expozíció körülményeitől változhat, a veszély  
csökkentő megoldásokat a helyi körülmények kockázatfelmérésének alapján kell megválasztani, megfelelő intézkedések a 

következők lehetnek: törekedni kell zárt rendszerek használatára, megfelelő robbanásbiztos szellőztetés szükséges, hogy a 

levegőben lévő anyag koncentrációját a megengedett határérték alá szorítsuk, helyi légelszívó szellőztetés ajánlatos, az 

ipari higiénés és biztonsági előírásoknak megfelelően kell kezelni, használata közben nem szabad enni, inni, dohányozni, 

használata után mossuk meg a kezeinket, szennyezett ruhadarabokat munka után levetni és szükség szerint cserélni,  

8.2.1. Megfelelő mérnöki ellenőrzés  

8.2.2. Egyedi óvintézkedések, egyéni védőeszközök  
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8.2.3. a) Szem-/arcvédelem   

8.2.4. fröccsenés ellen védőszemüveg és arcvédőt kell viselni, szemöblítő palack vízzel töltve, 

 

8.2.2. b) Bőrvédelem vegyszerálló munkavédelmi cipő, antisztatikus védőruha,  

8.2.2. b)i. Kézvédelem 

a a kesztyű alkalmassága és tartóssága a használattól függ, pl: a kontaktus gyakoriságától és tartalmától, a kesztyű 

anyagának kémiai ellenálló-képességétől, vastagságától, kézügyességtől, a szennyezett kesztyűket újakra kell 

lecserélni, ahol az anyag kézzel való érintkezése előfordulhat, az idevonatkozó szabványoknak ( pl. Europe: EN374, 

US:F739, AS/NZS:2161) megfelelő, az alábbi anyagokból készült védőkesztyűk biztosíthatják a megfelelő kémiai 

védelmet. Nitril gumi. PVC. Viton.; a kesztyűk használata után kezet kell mosni, és alaposan meg kell szárítani. 

Ajánlott olyan hidratálókrém használata, mely nem tartalmaz illatanyagot, 

 8.2.2. c)  Légutak védelme  
elégtelen szellőzés vagy a munkahelyi hatérérték túllépése esetén porálarcot vagy szerves gőzökhöz való légzésvédőt 

kell viselni, intenzív belégzést eredményezhető elégtelen szellőztetés esetén a környezettől függetlenített,  
 túlnyomásos légzőkészüléket kell használni,  

8.2.2. d) Hőveszély nincs adat  

8.2.3.  A környezeti expozíció ellenőrzése az illékony anyagokra vonatkozó helyi emissziós határértékeket figyelembe 

kell venni a gőzt tartalmazó elszívott levegő kibocsájtásánál,  

  

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK  
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 9.1. a) Külső jellemzők  

   Halmazállapot:  folyadék,  

   Szín:  színtelen,  
 9.1. b) Szag  jellegzetes acetonra jellemző szaggal,  
9.1. c) Szagküszöbérték  500-1100 mg/m3  

9.1. d) pH-érték  nincs adat  

9.1. e) Olvadáspont / fagyáspont  kb. -94°C  

9.1. f)  Kezdeti forráspont és forrásponttartomány  kb. 56°C  

 9.1. g) Lobbanáspont  kb. -18°C  
9.1. h) Párolgási sebesség  kb. 5,6 (n-Bu-Ac-re vonatkoztatva)  

 9.1. i)  Tűzveszélyesség (szilárd-, gázhalmazállapot)  Nincs elérhető adat  

 9.1. j)  Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok  

- alsó:  kb. 2,1%(V)  

- felső:  kb. 13%(V)  
9.1. k) Gőznyomás (20°C):  kb. 24,7 kPa  

 9.1. l)  Gőzsűrűség  kb. 2 (levegő=1)  
 9.1. m) Relatív sűrűség (20°C):  kb. 790 - 792 kg/m3 (ASTM D-4052)  
9.1. n) Oldékonyság (Oldékonyságok)  

- vízben: elegyedik,  

- más oldószerben: elegyedik etanollal, benzollal, kloroformmal   

9.1. o) Megoszlási hányados: n-oktanol/víz kb. 0,2  

9.1. p) Öngyulladási hőmérséklet  kb. 540°C  

9.1. q) Bomlási hőmérséklet  nincs adat  

9.1. r)  Viszkozitás  0,32 mPa.s -on 20 °C dinamikus  

9.1. s) Robbanásveszélyes tulajdonságok Az anyag robbanásveszélyes peroxidokat képezhet erős oxidáló szerekkel érintkezve, mint ecetsav, 

salétromsav, hidrogén-peroxid.  

9.1. t)  Oxidáló tulajdonságok  nem oxidáló anyag.  

9.2. Egyéb információk     Fajlagos sűrűség (víz=1), (20°C):  nincs adat  
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Aceton; Elektromos vezetőképesség: 20 lS/m -on 20 °C (ASTM D-4308); Felületi feszültség : 22,8 mN/m -on 20 

°C; Molekulasúly : 58,08 g/mol; Kiterjedési együttható : 0,0014; Dielektromos állandó : 21,4 -on 20 °C; 

Párolgáshő : 525 kJ/kg °C; Törési index : 1,359 -on 20 °C (ASTM D-1218); Fajlagos hőkapacitás (fajhő): 2,14 kJ/kg 

°C -on 20 °C; Telített gozkoncentráció (levegőben): 590 g/m3 -on 20 °C / 20 °C (Becsült érték(ek)); Hővezető 

képesség : 0,16 W/m °C -on 20 °C Megjegyzés: a fentiekben megadott értékek a tiszta Acetonra vannak 

vonatkoztatva, E 

 10.1.  Reakciókészség  

 Exoterm reakciók a következőkkel: alkálifém, erős oxidáló-redukáló szerek, halogénezett szénhidrogén, bróm.  

10.2.  Kémiai stabilitás normál 

körülmények között stabil anyag,  

10.3.  A veszélyes reakciók lehetősége aktív szén, 

fluor, oxidáló és redukáló szerek, salétromsav  

10.4. Kerülendő körülmények hő, szikra, sztatikus elektromosság vagy 

láng hatására meggyulladhatnak,  

 10.5.  Nem összeférhető anyagok erős oxidálószerek, savak,  

 10.6.  Veszélyes bomlástermékek peroxid képződés veszélye,  

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK  

Érintett anyag  
ACETON  

11.1.  A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ  

11.1.a. Akut toxicitás 

Belélegezve  

ACETON: alacsony mérgezőképesség, 

Jelentések szerint állatokban:  
ACETON: LC50/belélegezve/4 óra/patkány      >20 mg/l 

Lenyelve  
ACETON: alacsony mérgezőképesség, Lenyeléskor vagy hányáskor a tüdőbe jutva vegyi hatású tüdőgyulladást okozhat, 

ami halálos is lehet.  
Jelentések szerint állatokban:  
ACETON: LD50/szájon át/ óra/patkány      >5000 mg/kg Bőrrel 

érintkezve  

ACETON: alacsony mérgezőképesség, 

Jelentések szerint állatokban:  
ACETON: LD50/derminálisan/ óra/nyúl      >5000 mg/kg  

11.1.b. Bőrkorrózió/Bőrirritáció  

ACETON: enyhén irritálhat, zsírtalanítja a bőrt, ami növeli a bőrfertőzés iránti érzékenységet és az ekcéma kialakulását,  

11.1.c. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 

ACETON: Szemirritációt okoz,  

11.1.d. Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció 

ACETON: nem szenzibilizál,  

11.1.e. Csírasejt-mutagenitás  

ACETON: nem mutagén,  

11.1.f. Rákkeltő hatás  

ACETON: nem karcinogén,  
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11.1.g. Reprodukciós toxicitás  

ACETON: várhatóan nem befolyásolja a termékenységet, nem tekintendő  olyan méregnek, mely a fejlődésre hat;  

11.1.h. Egyetlen vagy ismétlődő expozíció utáni célszervi toxocitás (STOT) 

ACETON: gőzei álmosságot és szédülést okozhatnak,  

11.1.i. Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxocitás (STOT) 

ACETON: nincs adat;  

11.1.j. Aspirációs veszély  

ACETON: Belélegezve: irritáló hatású,  

 11.2.  A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások  

ACETON: ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja, Ismételt kitettség esetén bemért szervi 

toxicitás: Várhatóan nem veszélyes. További információk : A behatás más anyag mérgező képességét növelheti. N-hexán 

periferikus neuro-toxicitását, valamint néhány klórozott szénhidrogén, u.m. a szén-tetraklorid máj- és vese toxicitását 

meghatványozhatja.  

 11.3.  Egyéb információk  

ACETON: nincs adat;  

 

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK  

Érintett anyag  
ACETON  

12.1.  Toxicitás  

12.1.1. Vízi toxicitás  

ACETON: gyakorlatilag nem mérgező hatású, Idült (hosszú távú) mérgező képesség vízben élő gerinctelenek:  

NOEC/NOEL > 10 - <=100 mg/l (teszt-adatokon alapul)  
ACETON: LC/EC/IC50/halak/ óra      >100 mg/l  
LC/EC/IC50/vízben élő gerinctelenek/ óra      >100 mg/l  
LC/EC/IC50/Alga/ óra      >100 mg/l  
LC/EC/IC50/Mikroorganizmusok/ óra      >100 mg/l  

12.1.2. Szárazföldi toxicitás  
ACETON: nincs adat;  

12.1.3. Szenyvízkezelőben mutatott viselkedés  

ACETON: Az anyag fel nem használt maradékait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad;  

12.2.  Perzisztencia és lebonthatóság  

12.2.1. Általános  

ACETON: biológiailag könnyen lebomló,  

12.2.2. Vízben  

ACETON: Nincs elérhető adat  

12.2.3. Levegőben  

ACETON: Nincs elérhető adat  
12.2.4. Talajokban és üledékekben  

ACETON: Nincs elérhető adat  
12.3.  Bioakkumulációs képesség  

ACETON: Várhatóan nem bioakkumulálódik jelentékeny mértékben.  

12.4.  A talajban való mobilitás  

ACETON: ha a termék a talajba kerül, ott mobillá válik és szennyezheti a talajvizet; Vízben oldódik;  

12.5.  A PBT- és a vPvB- értékelés eredményei  

ACETON: nem tartozik a vPvB, vagy PBT anyagok közé,  

12.6. Egyéb káros hatások ACETON: Az anyag vízbe, termőföldre, csatornába kerülését megakadályozni, ha az anyag vízbe 

került, a hatóságnak jelezni  
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 13.1.  Hulladékkezelési módszerek  
legyen tekintettel minden állami és helyi környezetvédelmi előírásra, nyerje vissza, vagy cirkuláltassa vissza, ha  
lehetséges, szivárgásból, vagy a  tartály mosásakor keletkező hulladékot a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kell 

semlegesíteni,  

13.2. Csomagolás ártalmatlanítása A tartályt gondosan ki kell üríteni, leeresztés után szellőztetni kell szikra- és tűzmentes 

helyen, maradványai robbanásveszélyt okozhatnak, mosatlan hordókat nem szabad kilukasztani, vágni vagy 

hegeszteni, felújíthatóak, vagy visszaforgathatóak a fém hordók,  

 13.3.  Hulladékazonosító kódok  
Csomagolás: 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok  

Maradékanyag: 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok  
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13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

UN-szám .  1090  

 

ADR/ADN/RID 14.1   

         14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő     ACETON  

sz         szállítási megnevezés  

14.3. Szállítási veszélyességi  3 osztály(ok):  
 Veszélyességi bárca:  3  

 Osztálybasorolási kód:  F1  

14.4. Csomagolási csoport:  II  

Veszélyt jelölő (Kemler) szám: 33  

14.5. Környezeti veszélyek: NEM Alagút korlátozási kód: (D/E)  

IMDG  

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő  ACETON szállítási megnevezés  

14.3. Szállítási veszélyességi  3 osztály(ok):  
Veszélyességi bárca:  3  

14.4. Csomagolási csoport:  II  

EmS:  F-E, S-D  

Tengervízszennyezőség:  NEM  
IATA  

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő  ACETONE szállítási megnevezés  

14.3. Szállítási veszélyességi  3 osztály(ok):  
Veszélyességi bárca:  3  

14.4. Csomagolási csoport:  II  

PAX:  353  

CAO:  364  

UN szám:  1090  

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

Nincs elérhető adat  
14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás 

 Nincs elérhető adat  
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15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK    

15.1.  Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok  

 15.2.  Kémiai biztonsági értékelés:  

Az anyagról kémiai biztonsági jelentés készült.  

 15.3.  Seveso kategória  
(219/2011. (X. 20.) Korm.rendelet szerint)  

SEVESO III - P5.c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK  

 15.4.  Raktárosztály  

3.A raktárosztály: Gyúlékony folyadékok,  

15.5.  WGK – Német Víz veszélyességi Osztály WGK 

1  

 15.6.  Egyéb vonatkozó nemzeti szabályozás  
1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az 

Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi 

rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 

2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.  
A Bizottság (EU) 2015/830 rendelete (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről 

és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 1272/2008/EK 

rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról. 2000.évi XXV. törvény a kémiai 

biztonságról  
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 

tevékenységek részletes szabályairól.  
25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról  
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról  
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel egységes 

szerkezetben  
Hulladék: 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 225/2015. (VIII.7.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal 

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól;   
72/2013.(VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről; 442/2012. (XII.29.) Kormány rendelet a csomagolásról és a 

csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről.  
Közúti szállítási osztály: 2015. évi LXXXIX. törvény valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló  

Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 61/2013. 

(X.17.) NFM rendelet; 178/2017. (VII.5.) Korm.rendelet;  
Vasúti szállítás: 2015. évi LXXXIII. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban 

elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi  
alkalmazásának egyes kérdéseiről és a belföldi alkalmazásának kihirdetéséről szóló 62/2013. (X.17.) NFM rendelet; 

179/2017. (VII.5.) Korm. rendelet;  
Belvízi szállítás: a 2015. évi LXXXIV. törvény a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi 

Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról.  
177/2017. (VII.5.) Korm. rendelet;  

 

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK  

16.1.a. A felülvizsgálat az alábbi pontokat érintette:  
2.1, 2.2, 3.1; 5.1; 13.3; 16.3; 16.4;  

16.1.b. Az adatlapban található rövidítések  
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REACH  Registration,  Evaluation,  Authorisation  and  restriction  of  Chemicals  /  A  vegyszerek  regisztrációja,  

értékelése, engedélyezése  és  korlátozása  
CSR  Chemical  Safety  Report  /  Kémiai  biztonsági  jelentés  
ÁK  érték  (megengedett  átlagos  koncentráció):  a  légszennyező  anyagnak  a  munkahely  levegőjében  egy  műszakra 

megengedett  átlag  koncentrációja,  amely  a  dolgozó  egészségére  általában  nem  fejt  ki  káros  hatást,  CK  érték  

(megengedett  csúcskoncentráció)  (rövid  ideig  megengedhető  legnagyobb  levegőszennyezettség):    
MK  érték  (maximális  koncentráció):  a  műszak  során  eltűrt  legmagasabb  koncentráció  
OEL  Occupational  Exposure  Limit  /  Munkahelyi  expozíciós  határérték  
DNEL  Derived  No  Effect  Level  /  Származtatott  hatásmentes  szint  
PNEC  Predicted  No  Effect  Concentration  /  Becsült  hatásmentes  koncentráció  
LD50  Lethal  Dose  50%  /  Heveny  mérgez  képesség  (közepes  halálos  dózis)  
LC50  Lethal  Concentration  50%  /  A  heveny  mérgez  képesség  50  %-os  értéke  belélegzésnél  
EC50  Effective  Concentration  50%  /  Az  anyag  tényleges  koncentrációja,  amely  a  legnagyobb  válaszreakció  50%át 

eredményezi  
NOEL  No  Observable  Effect  Level  /  A  hosszú  távú  megfigyelhet  hatást  nem  okozó  szint  
NOEC  No  Observable  Effect  Concentration  /  A  hosszú  távú  megfigyelhet  hatást  nem  okozó  koncentráció  
NOAEC  No  Observable  Adverse  Effect  Concentration  /  A  nem  észlelhető  kedvezőtlen  hatás  koncentráció 

NOAEL  No  Observable  Adverse  Effect  Level  /  A  nem  észlelhető  kedvezőtlen  hatás  szintje STP  Sewage  

Treatment  Plant  /  Hulladékkezelési  terv  
PBT  Persistent,  Bioaccumulative,  and  Toxic  /  Perzisztens,  bioakkumulatív,  mérgez vPvB  

Very  persistent  and  very  bioaccumulative  /  Nagyon  perzisztens,  nagyon  bioakkumulatív 

16.1.c. Az adatlap összeállításához használt adatok forrásai, hivatkozások OMFI - ICSC: 0087,  

16.1.d. H mondatok  

H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.  
H319 - Súlyos szemirritációt okoz.  
H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat.  

16.2.     Műszaki tanácsadó szolgálat NógrádiVegyipari Zrt.  

Cím: 2657 Tolmács, Arany J. u. 2.  
Tel.: +36-35-350-511 Fax: 35/350-511  

16.3.  Egyéb információ  
-  

16.4.  Általános információk  

Ez  az  információ  a  TERMÉKRE  MINT  OLYANRA  vonatkozik  és  megfelel  a  vállalkozás  specifikációjának.  
Készítmények  és  keverékek  esetén  meg  kell  győződni,  hogy  új  veszély  nem  lép  fel.  
Az  adatlapban  található  információ  a  biztonsági  adatlap  nyomtatásának  időpontjában  meglévő  legjobb  

ismereteinken alapszik  és  jóhiszeműen  adjuk.  Bizonyos  adatok  felülvizsgálata  azonban  folyamatban  van. A  

felhasználók  figyelmét  felhívjuk  további  veszélyek  lehetőségére,  ha  a  terméket  más  célra  használják,  mint  

amelyre ajánlott.  Ezt  az  adatlapot  csak  megelőzés  és  biztonság  céljából  szabad  használni  és  sokszorosítani. A  

törvényekre,  előírásokra  és  gyakorlati  szabályokra,  dokumentumokra  vonatkozó  hivatkozások  nem  tekinthetők 

teljesnek.  
A  terméket  átvevő  személy  felelőssége,  hogy  megnézze  az  összes  a  termék  használatával  és  kezelésével  

kapcsolatos hivatalos  dokumentumot.  
Az  is  a  terméket  kezelők  felelőssége,  hogy  az  ebben  a  biztonsági  adatlapban  szereplő  és  a  munka  biztonságához,  

az egészség  és  a  környezet  védelméhez  szükséges  információ  egészét  továbbadják  minden  következő  személynek,  

aki bármilyen  módon  kapcsolatba  kerül  a  termékkel  (felhasználás,  tárolás,  konténerek  tisztítása,  egyéb  eljárások). 
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